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WTA NL-VL Monumenten-studieprijs  
Reglement  

 
ALGEMENE VOORWAARDEN  

• De prijs kan alleen worden toegekend aan theses gerelateerd aan instandhouding 

van gebouwd erfgoed ter afronding van een universitaire masteropleiding of 

universitaire promotie.  

• De thesis moet publiek toegankelijk zijn.  

• De thesis moet relevant en vernieuwend zijn op het vlak van instandhouding van 

gebouwd erfgoed.  

• De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en heeft betrekking op theses die in het jaar 

voorafgaand aan de sluitingsdatum zijn beoordeeld/verdedigd. De sluitingsdatum 

voor inzending voor de WTA NL-VL Monumenten-studieprijs is 1 oktober.  

• Inzender is auteur van de ter beoordeling voorgedragen thesis. De inzender is die 

afgestudeerde of gepromoveerde student die de thesis indient bij de jury van de 

WTA NL-VL Monumenten-studieprijs. De inzender kan alleen een natuurlijk persoon 

zijn. Voor master-theses, opgesteld door 2-3 studenten, kan de inzender alleen 

bestaan uit deze studenten. De auteurs van de geselecteerde samenvattingen zijn 

gehouden mee te werken aan het publiceren van deze samenvattingen via de 

website van WTA Nederland-Vlaanderen. Het prijzengeld wordt tijdens de 

symposiumdag uitgereikt, wanneer een voordracht over het werk is gehouden en 

het artikel gepubliceerd is in de syllabus bij het symposium. Een inzending kan 

slechts éénmalig meedingen naar de WTA NL-VL Monumenten-studieprijs.  

 

VERLOOP INZENDING en SELECTIE WINNAAR  

• De inzending gaat in drie stappen.  

• De inzending is in eerste instantie een samenvatting met aanbevelingsbrief, in 

tweede instantie, op verzoek van de jury, de volledige thesis en in derde instantie 

het samenvattend artikel.  

• Eerst wordt een samenvatting van de thesis waarmee de inzender in aanmerking 

wenst te komen voor toekenning van de WTA NL-VL Monumenten-studieprijs, van 

maximaal 400 woorden, ingezonden. Deze samenvatting dient te worden vergezeld 

door een aanbeveling van een betrokken docent of promotor. De jury zal uit de 

ingezonden samenvattingen maximaal vijf bijdragen selecteren. Deze 

samenvattingen zullen op de website van WTA NL-VL worden gepubliceerd.  

• De indieners van de geselecteerde samenvattingen stellen vervolgens hun complete 

studie beschikbaar aan de jury. De thesis kan ook een ontwerp bevatten. De jury 

zal na lezing van de studies een rangorde vaststellen. Daarbij staat het belang dat 

Nederlandse en Vlaamse WTA-leden van de studie kunnen hebben, voorop. De 

indieners krijgen hiervan bericht.  

• De als eerste gerangschikte indiener is kandidaat-winnaar van de WTA NL-VL 

Monumenten-studieprijs. Om in aanmerking te komen voor de prijs dient de 

kandidaat-winnaar vervolgens een samenvattend artikel (globaal 4.000 woorden, 

gesteld in het Nederlands of in het Engels) in. Dat artikel wordt in een korte 

voordracht gepresenteerd op een symposium van WTA Nederland-Vlaanderen en 

opgenomen in de syllabus van dat symposium. De prijs zal op datzelfde symposium 

uitgereikt worden.  

• De inzending dient te voldoen aan de in dit reglement gestelde voorwaarden en 

geldt pas als inzending als WTA Nederland-Vlaanderen deze hierop heeft getoetst 

en als ontvankelijk heeft verklaard. De inzender wordt hiervan op de hoogte 

gesteld. De inzending is vervolgens het onderwerp van beoordeling door de jury.  

 

PRIJS  

• De WTA NL-VL Monumenten-studieprijs bestaat uit een geldbedrag. Het toe te 

kennen bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en via de website kenbaar 

gemaakt. In 2017 bedraagt het prijzengeld voor de winnaar € 750,-.  
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• Indien het bestuur van WTA NL-VL daartoe aanleiding ziet, kan worden besloten in 

een jaar geen prijs uit te reiken.  

 

AANLEVERING  

• De samenvatting en later, indien gevraagd ook de thesis, dient digitaal te worden 

aangeleverd.  

• Het artikel voor publicatie in de syllabus bij het WTA symposium dient te worden 

aangeleverd conform de geldende auteursinstructies van WTA NL-VL.  

• Met de inzending moet worden meegestuurd:  

o een overzicht van de namen van de betrokken student(en) of cursisten, en de 

studiebegeleider(s), evenals het aan te houden correspondentieadres, e-

mailadres en het telefoonnummer waar de contactpersoon kan worden 

bereikt.  

o Een schriftelijke aanbeveling met een lengte van maximaal 500 woorden door 

de verantwoordelijke begeleider(s) van het betrokken opleidingsinstituut of –

instelling. Hierin dient duidelijk te worden gemotiveerd wat de relevantie is 

met betrekking tot genoemde criteria.  

 

JURY, BEOORDELING & BEOORDELINGSCRITERIA  

• Het bestuur van WTA Nederland-Vlaanderen wijst een jury aan.  

• De jury kiest uit haar midden een voorzitter.  

• De jury kan zich laten bijstaan door externe deskundigen.  

• Indien er sprake is van directe betrokkenheid van een jurylid bij één van de 

ingediende theses dan stemt het betreffende jurylid niet mee over de betreffende 

thesis.  

• De jury bepaalt welke samenvattingen ontvankelijk zijn en licht de inzenders 

hierover in.  

• De jury beoordeelt de ontvankelijk verklaarde samenvattingen op:  

- de relevantie voor de instandhouding van het gebouwd erfgoed;  

- de inhoudelijke en tekstuele kwaliteit;  

• De jury selecteert maximaal 5 samenvattingen en vraagt de betrokken inzenders 

hun thesis te bezorgen  

• De jury beoordeelt de ingezonden theses op:  

- de relevantie voor de instandhouding van het gebouwd erfgoed;  

- de innovatieve aspecten binnen de thesis;  

- de kwaliteit van de thesis in het algemeen, breedte, diepte, methodologie, 

conclusies en aanbevelingen;  

- de wijze van presentatie;  

- de originaliteit.  

 

• Uit deze inzendingen wordt de kandidaat-winnaar van de WTA NL-VL Monumenten-

studieprijs gekozen na een juryberaad. 

• De kandidaat-winnaar krijgt hiervan bericht en wordt verzocht een samenvattend 

artikel (globaal 4.000 woorden) te schrijven. Dat artikel wordt verwoord in de vorm 

van een bijdrage aan een symposium van WTA Nederland-Vlaanderen en 

opgenomen in de syllabus van dat symposium.  

• De (maximaal) 4 andere indieners krijgen bericht dat zij de WTA NL-VL 

Monumenten-studieprijs niet hebben gewonnen. 

 


